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42. tuletab meelde, et juhatuse liikmete 
nimetamiseks tuleks valmistuda hoolikalt 
ja täielikult läbipaistval viisil ning vastavalt 
aluslepingutele koos Euroopa 
Parlamendiga; palub nõukogul koostada 
sooliselt tasakaalustatud nimekirja kõigi 
praeguste ja tulevaste vabade ametikohtade 
täitmiseks ja selle Euroopa Parlamendile 
edastada, võimaldades parlamendil seeläbi 
täita nimetamisprotsessis sisukamat 
nõuandvat rolli; peab kahetsusväärseks, et 
seni ei ole rahuldavaid edusamme tehtud;

42. tuletab meelde, et juhatuse liikmete 
nimetamiseks tuleks valmistuda hoolikalt 
ja täielikult läbipaistval viisil ning vastavalt 
aluslepingutele koos Euroopa 
Parlamendiga; palub nõukogul koostada 
sooliselt tasakaalustatud nimekirja kõigi 
praeguste ja tulevaste vabade ametikohtade 
täitmiseks ja selle Euroopa Parlamendile 
edastada, võimaldades parlamendil seeläbi 
täita nimetamisprotsessis sisukamat 
nõuandvat rolli; peab kahetsusväärseks, et 
seni ei ole rahuldavaid edusamme tehtud; 
tuletab meelde, kui oluline on Euroopa 
Parlamendi 14. märtsi 2019. aasta 
resolutsiooni (soolise tasakaalu kohta ELi 
majandus- ja rahandusküsimuste 
kandidaatide esitamisel) punkt 4, milles 
Euroopa Parlament võtab endale 
kohustuse mitte võtta arvesse selliseid 
kandidaatide nimekirju, mille puhul ei 
järgita soolise tasakaalu põhimõtet;
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42a. tuletab hiljuti ametisse nimetatud 
EKP presidendile Christine Lagarde’ile 
meelde Euroopa Ombudsmani 5. juuli 
2018. aasta otsust ja soovitusi seoses 
juhtumiga 1697/2016/ANA EKP endise 
presidendi Mario Draghi osalemise kohta 
organisatsioonis Group of Thirty; ei 
nõustu EKP väitega, et sellistel foorumitel 
osalemine on vajalik dialoogi pidamiseks 
sidusrühmadega, sealhulgas järelevalve 
alla kuuluvate pankadega (EKP 
tagasiside tähelepanekute kohta, mida 
Euroopa Parlament väljendas oma 
resolutsioonis EKP 2016. aasta aruande 
kohta, aprill 2018); kutsub EKPd üles 
järgima ombudsmani soovitusi ja vaatama 
hoolikalt läbi oma sisepoliitika, et 
ohjeldada nn pöördukse efektist tuleneda 
võivaid huvide konflikte ning piirata EKP 
juhatuse ja nõukogu liikmete osalemist 
mitteametlikel foorumitel, mis hõlmavad 
salajasi arutelusid erasektori juhtivate 
esindajatega;

Or. en


